Regulamin uczestnictwa w projekcie „MOWES – Małopolski Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”
nr RPMP.09.03.00-12-0049/16
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§1
Informacje o projekcie
Niniejszy regulamin definiuje grupy docelowe, wskazuje możliwe formy wsparcia oraz określa
warunki uczestnictwa w projekcie pn. „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-12-0049/16.
Udział Uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny.
Celem projektu jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora
ekonomii społecznej w Małopolsce Zachodniej poprzez zwiększenie aktywności mieszkańców
i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zwiększenie poziomu
zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie liczby
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych
podmiotów, zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących,
zwiększenie zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy
społecznej) oraz prywatnych (przedsiębiorców) w rozwój sektora ekonomii społecznej.
Realizatorem projektu jest partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Gospodarki
i Administracji Publicznej (Fundacja GAP), a partnerami: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
(BIS), Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ), Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA), Spółdzielnia
Socjalna OPOKA (OPOKA), Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP). Partnerstwo zostało
zawiązane w celu realizacji projektu pn. „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-12-0049/16.
Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości
przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 3 marca 2016 r.
W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań realizowanych przez
poszczególnych Partnerów:
1) Zadanie 1 – Usługi animacji lokalnej (BIS i ZLSP)
2) Zadanie 2 – Inicjowanie powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej (BIS)
3) Zadanie 3 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – diagnoza potrzeb
i wsparcie szkoleniowo-doradcze (MISTiA i OPOKA)
4) Zadanie 4 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – dotacje (ARMZ)
5) Zadanie 5 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie
pomostowe finansowe i merytoryczne (MISTiA, OPOKA, ARMZ)
6) Zadanie 6 – Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (Fundacja GAP, ZLSP,
ARMZ)

7.
8.
9.

10.

7) Zadanie 7 – Punkt Coworkingu Społecznego (OPOKA i ARMZ)
Projekt obejmuje swym zasięgiem Małopolskę Zachodnią (MZ) tj. powiaty chrzanowski,
olkuski, oświęcimski i wadowicki.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 do 31.07.2019.
Informacje na temat projektu oraz realizacji wsparcia można uzyskać w Punktach Coworkingu
Społecznego oraz na stronie internetowej www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni.
Punkty Coworkingu Społecznego mieszczą się w Olkuszu, przy ul. Floriańskiej 2, telefon: 32
307 02 67, e-mail: mowes@opokas.pl i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 – 13.00 oraz w Chrzanowie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, telefon: 32 623 06 35, e-mail:
biuro@armz.pl czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00.
Biuro MOWES:
Lider projektu:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP)
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
tel. 12 423 76 05, mowes@fundacja.e-gap.pl, www.fundacja.e-gap.pl
Partnerzy:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel. 32 623 06 35, biuro@armz.pl, www.armz.pl
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)
ul. Krasickiego 18, lok. I piętro, 30-503 Kraków
tel. 12 412 15 24, biuro@bis-krakow.pl, www.bis-krakow.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Demokracji (MISTiA)
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. (12) 633-51-54, mowes@mistia.org.pl, www.mistia.org.pl
Spółdzielnia Socjalna OPOKA (OPOKA)
ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło
tel. 534 480 566, mowes@opkas.pl, www.opokas.pl
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, www.spoldzielnie.org.pl

11. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny
społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania
wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju
ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
§2
Słownik pojęć (definicje)
1. MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
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2. Projekt – należy przez to rozumieć projekt „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-12-0049/16 realizowany
przez partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej –
partnerzy: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej
S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i
Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w
ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii
społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące
usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów
ekonomii społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Realizator projektu – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w skład którego
wchodzą: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Lider), Fundacja Biuro Inicjatyw
Społecznych, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna
OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.
4. Realizator wsparcia – Partner/rzy odpowiedzialny/ni za realizację danego rodzaju usług
i danej formy wsparcia.
5. Kandydat/ka – osoba fizyczna lub prawna, która bierze udział w procesie rekrutacji.
6. Uczestnik/czka projektu – Kandydat/ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do projektu,
podpisał/a umowę dotyczącą uczestnictwa w projekcie oraz skorzystał/a z co najmniej jednej
formy wsparcia.
7. Podmiot ekonomii społecznej (PES):
1) przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn.
zm.);
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klub Integracji Społecznej (KIS), o których mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 225, z późn. zm.)
b) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), o których
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118, z późn. zm.) (NGO);
4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności
komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
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b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce
wynosi nie więcej niż 50%.
8. Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym,
prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012
r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
a) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem
zatrudnienia tych osób:
(1) zatrudnienie co najmniej 50%:
• osób bezrobotnych lub
• osób z niepełnosprawnościami, lub
• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym, lub
• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dni a 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych, lub
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego;
b) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania
przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej
realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej
zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
2) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na
reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na
rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
3) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania
przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na
współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach
partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie
założycielskim;
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4) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości,
o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę
cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia
określonych w lit. a.
9. JST – jednostka samorządu terytorialnego.
10. Strona internetowa projektu – należy przez to rozumieć stronę, na której będą umieszczone
informacje na temat działań realizowanych w ramach projektu na terenie Małopolski
Zachodniej tj.: www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni.

1.

2.

3.

4.

5.

§3
Grupy docelowe
Oferta/wsparcie MOWES skierowane jest do:
 osób fizycznych zamieszkałych (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie MZ,
których celem jest założenie, prowadzenie lub praca w PES lub PS i/lub realizacja
przedsięwzięcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w społeczności lokalnej,
 PES, w tym organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych
oraz socjalnych, podmiotów reintegracji, PS mających siedzibę lub oddział na terenie
MZ,
 jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej
oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie MZ.
Oferta MOWES jest dostępna dla wszystkich osób wymienionych w ust. 1. bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub
światopogląd, orientację seksualną.
Oferta MOWES adresowana jest szczególnie do osób doświadczających wykluczenia zgodnie
z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa.
Usługi animacji lokalnej skierowane są do:
 osób fizycznych, które chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację,
spółdzielnię socjalną, spółdzielnię pracy, inwalidów i niewidomych lub inne PES/PS,
 osób fizycznych, które chcą zrealizować przedsięwzięcie na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej w społeczności lokalnej,
 osób zainteresowanych podjęciem pracy w PES lub PS np. spółdzielniach socjalnych,
 jednostek
samorządu
terytorialnego
zainteresowanych
powołaniem
przedsiębiorstwa społecznego np. spółdzielni socjalnej osób prawnych lub
tworzeniem rozwiązań mających na celu rozwój ekonomii społecznej w
społecznościach lokalnych,
 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, które chcą promować i rozwijać
ekonomię społeczną,
 podmioty ekonomii społecznej;
 przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z przedsiębiorcami społecznymi.
Usługi rozwoju ekonomii społecznej skierowane są do:
 Uczestników/czek projektu wchodzących w skład grupy inicjatywnej, zamierzających
utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnię socjalną,
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Uczestników/czek projektu, doświadczających wykluczenia zgodnie z definicją
zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa, zainteresowanych pracą w zidentyfikowanym
przedsiębiorstwie,
 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i/lub PES posiadających
zidentyfikowany pomysł i zidentyfikowaną grupę osób do utworzenia
przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej.
6. Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej skierowane są do:
 podmiotów ekonomii społecznej chcących lepiej wykorzystać potencjał organizacji,
zbudować podstawy przyszłego rozwoju oraz uporać się z bieżącymi wyzwaniami.
§4
Formy wsparcia
1. W ramach projektu zaplanowano działania obejmujące usługi animacji lokalnej, usługi
rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej.
2. W ramach usług animacji lokalnej dostępne są następujące formy wsparcia:
a. dla osób fizycznych:
i. wsparcie animatora w zakresie diagnozy potrzeb, zaplanowania i wdrożenia
Indywidualnego Planu Wsparcia oraz Planu Rozwoju Grupy służących powołaniu
podmiotu ekonomii społecznej lub wypracowania wstępnych założeń do
koncepcji przedsiębiorstwa społecznego;
ii. wsparcie edukacyjne (w tym szkolenia i wizyty studyjne) w zakresie
diagnozowania potrzeb i zasobów, budowania i współpracy w zespole
i środowisku lokalnym, tworzenia i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej
(w tym organizacji pozarządowej i spółdzielni socjalnej);
iii. pomoc w planowaniu i realizacji wraz z dofinansowaniem, przedsięwzięcia
służącego rozwoju ekonomii społecznej;
iv. wsparcie doradców przy sporządzaniu dokumentów koniecznych do rejestracji
organizacji pozarządowych i planowaniu działania PES;
v. doradztwo specjalistyczne w zakresie powoływania i prowadzenia PES – np.
prawne, księgowe;
vi. sieciowanie osób zainteresowanych prowadzeniem lub pracą w PES.
b. dla jednostek samorządu terytorialnego:
i. wsparcie animatora w zakresie diagnozowania potrzeb oraz planowania
i wdrażania rozwiązań służących rozwojowi ekonomii społecznej, w tym
zakładaniu spółdzielni socjalnych osób prawnych;
ii. pogłębiona diagnoza np. w zakresie efektywności wybranych zadań publicznych
lub jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami
ekonomii społecznej;
iii. szkolenia dotyczące zakładania PES;
iv. doradztwo specjalistyczne w zakresie zakładania PES oraz opracowania
procedur i planowanych zmian prawnych np. nowych form współpracy
finansowej czy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;
v. prowadzenie procesów konsultacji społecznych wprowadzanych rozwiązań;
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vi. pomoc w planowaniu i wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez samorządy
i podmioty ekonomii społecznej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej;
vii. rozwijanie współpracy lokalnej w celu rozwiązania zdiagnozowanych
problemów;
viii. inicjowanie współpracy przedsiębiorców z przedsiębiorcami społecznymi.
3. W ramach usług rozwoju ekonomii społecznej dostępne są następujące formy wsparcia:
a) diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestników/czek projektu w czterech
obszarach tematycznych wiedzy i umiejętności ważnych z punktu widzenia planowanego
przedsięwzięcia tj.:
 wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
 aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
 budowania procesu grup,
 diagnoza potrzeb dot. kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy
inicjatywnej,
b) opracowanie kompletnego indywidualnego planu wsparcia (IPW) dla Uczestników/czek
zadania 3 Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – diagnoza potrzeb i
wsparcie szkoleniowo – doradcze,
c) wsparcie szkoleniowego poprzez udział w cyklu szkoleniowym złożonym z 3 bloków
tematycznych:
 Blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności
gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
 Blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności,
księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność
finansowa,
 Blok 3 – kompetencje interpersonalne i budowanie zespołu, podział ról
w zespole, konflikty, wizyta studyjna
d) doradztwo biznesowe (tj. zasad planowania w biznesie, tworzenia biznesplanu
na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego,
e) doradztwo kluczowe (tj. wsparcie w opracowaniu dokumentów statutowych przez grupę
inicjatywną, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją, pomoc
organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników)
realizowane przez doradcę kluczowego,
f) doradztwo specjalistyczne tj. finansowe, porady prawne, technologiczne w danej
dziedzinie produkcji, badania rynku itp.,
g) coaching i mentoring,
h) szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb,
i) wsparcie finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie
społecznym dla Uczestników/czek projektu w maksymalnej kwocie 23 000,00 zł na
utworzenie jednego miejsca pracy, nie więcej jednak niż 115 000,00 zł (tj. maksymalnie 5
dotacji) na jedno przedsiębiorstwo społeczne,
j) wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1 850,00 zł miesięcznie na jedno
miejsce pracy utworzone w ramach wsparcia dotacyjnego w projekcie dla
nowopowstałych PS (w wymiarze min. ½ etatu) przez I kwartał wypłacania wsparcia,
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4.

5.

6.
7.

następnie wsparcie będzie stopniowo zmniejszane w każdym kolejnym kwartale o 25%
(tj. I kwartał 100%, II kwartał 75%, III kwartał 50%, IV kwartał 25%),
k) doradztwo biznesowe i kluczowe pomostowe.
W ramach usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej dostępne są
następujące formy wsparcia:
a) wsparcie doradcy kluczowego i/lub doradcy biznesowego, którego zadaniem będzie
dokonanie szczegółowej analizy potrzeb oraz weryfikacja kondycji ekonomicznej
i społecznej podmiotu ekonomii społecznej, na podstawie której powstanie Indywidualny
Plan Wsparcia,
a) doradztwo grupowe z zakresu m.in. prawa, finansów, rachunkowości, prowadzenia
działalności gospodarczej itp.,
b) szkolenia jednodniowe (m.in. prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej,
sprawozdawczość, marketing, umiejętności miękkie),
c) cykl szkoleń dot. prowadzenia i zarządzania PES (wraz z wizytą studyjną),
d) opracowanie strategii marketingowej wraz z koniecznymi narzędziami,
e) doradztwo specjalistyczne związane ze specyficznymi aspektami prowadzonej
działalności lub bieżącymi zmianami w przepisach prawnych, w tym podatkowych,
f) szkolenia specjalistyczne dla pracowników/ współpracowników/ wolontariuszy PES,
których ukończenie umożliwi wdrożenie nowego produktu lub poprawę jakości
produktów lub usług już przez PES świadczonych,
g) usługi prawne, księgowe, marketingowe, biznesowe trwające średnio 5 m-cy
(w przypadku spółdzielni),
h) opracowanie biznesplanów, planów naprawczych, strategii rozwoju, planów rozwoju,
i) wsparcie w pozyskaniu zwrotnych instrumentów finansowych,
j) wsparcie w postaci coachingu, mentoringu dla pracowników/ współpracowników/
wolontariuszy PES,
k) wizyty studyjne dla pracowników spółdzielni socjalnych,
l) granty w maksymalnej kwocie 10 000,00 zł dla lokalnej inicjatywy w obszarze ekonomii
społecznej, które mają na celu wsparcie dla usług oferowanych przez PES.
Realizatorem poszczególnych usług są:
a) usługi animacji lokalnej – BIS oraz ZLSP,
b) usługi rozwoju ekonomii społecznej – MISTIA, OPOKA oraz ARMZ,
c) usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej – Fundacja GAP, ZLSP oraz
ARMZ.
Uczestnik/czka może korzystać z różnych form wsparcia oraz z różnych rodzajów usług.
Kandydaci/tki oraz Uczestnicy/czki projektu mogą korzystać z Punktu Coworkingu
Społecznego będącego przestrzenią do pracy i spotkań osób planujących utworzenie bądź
rozwój PES i/lub PS.

§5
Kwalifikowalność Uczestników/czek
1. Uczestnikami/czkami uprawnionymi do skorzystania z oferty MOWES są osoby fizyczne
zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie MZ oraz przedstawiciele/ki PES,
JST i instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorcy
mający siedzibę na terenie MZ, wymienieni w §3 ust. 1.
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2. Raz zrekrutowany/a Uczestnik/czka projektu może korzystać z różnych form wsparcia
w ramach różnych rodzajów usług u różnych Realizatorów wsparcia.
3. Zakwalifikowanie się jako Uczestnik/czki projektu u jednego Realizatora wsparcia nie oznacza
równocześnie kwalifikacji u innego Realizatora.
4. Działania realizowane w projekcie spełniające przesłanki pomocy publicznej stanowią pomoc
publiczną udzielaną w formie pomocy de minimis.
5. Udzielenie pomocy de minimis potwierdzone zostaje zaświadczeniem o udzieleniu pomocy
de minimis.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Lp.

1

2

3

§6
Zasady rekrutacji
Proces rekrutacji – czas i miejsce – będzie dostosowane do Kandydatów/tek, w tym dostępne
dla osób niepełnosprawnych.
Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia, w ramach różnych rodzajów usług, u różnych
Realizatorów wsparcia prowadzona jest w sposób cykliczny lub ciągły. Szczegóły zawarte są
w regulaminach dotyczących poszczególnych form wsparcia przygotowanych przez
Realizatorów wsparcia i wymienionych w ust. 6.
Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu rekrutacyjnym,
opatrzone datą i podpisem Kandydata/tki.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w Punkcie Coworkingu Społecznego lub w biurze
Realizatora wsparcia odpowiedzialnego za daną formę wsparcia. Szczegółowe wymagania
zawarte zostały w regulaminach przygotowanych przez poszczególnych Realizatorów
wsparcia.
W procesie oceny formularzy rekrutacyjnych pod uwagę brane są kryteria formalne,
strategiczne i merytoryczne.
Rekrutacja do poszczególnych form wsparcia będzie odrębna, prowadzona przez
poszczególnych Realizatorów wsparcia, na zasadach określonych w regulaminach zgodnie
z poniższą tabelą.
Nazwa
Nazwa usługi
Nazwa regulaminu
Partnera
Regulamin animacji dla osób indywidualnych i grup
BIS,
Usługi animacji
Regulamin animacji dla jednostek samorządu ZLSP
lokalnej
terytorialnego
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 3
MISTiA,
Inicjowanie powstawania Przedsiębiorstw Społecznych
OPOKA
– diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo – doradcze
Usługi rozwoju
ekonomii
Regulamin przyznawania środków finansowych na
ARMZ,
społecznej
utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie
MISTiA,
społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego
OPOKA
finansowego i wsparcia pomostowego merytorycznego
Regulamin udzielania wsparcia dla istniejących Fundacja
Usługi wsparcia
podmiotów ekonomii społecznej z wyłączeniem GAP
istniejących
spółdzielni
podmiotów
ekonomii
Regulamin udzielania wsparcia dla spółdzielni
ZLSP
społecznej
Regulamin przyznawania środków finansowych na ARMZ
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4

rozwój usług oferowanych przez PES
Punkt Coworkingu Regulamin korzystania z Punktu
Społecznego
Społecznego

Coworkingu ARMZ,
OPOKA

§7
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Lidera Projektu i/lub
Realizatora wsparcia na podstawie Regulaminu konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16.
2. W razie wątpliwości, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji
Lidera Projektu i/lub Realizatora wsparcia i jest wiążąca dla Kandydatów/tek
i Uczestników/czek projektu.
3. Lider i Partnerzy zastrzegają możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
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